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Program  

Workshop 

 

• 05 min: Intro til workshoppen 

• 30 min: Hypertension – hvad er sekretærens rolle? Berit 

• 30 min: Hvordan gør vi? Michelle 

• 15 min: Hvad gør vi godt-  hvad kan forbedres?  2 og 2 

• 05 min: Opsamling 
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•Struktur 

Overblik over patienter 

Indkalde patienter, 

hvem/hvordan? 

Web-standart års og udredning- 

nb! advis reiterering 

Lab-gruppe 

Forside/team – hvem 

Frase års/udredning 
 

 
 

 

 

 

Hjemmeblodtryk organisering 

•Udlåning og opfølgning 

Lagerstyring/indkøb løbende 

Økonomi/ydelse 

Rykke for apparater 

Kalenderfunktion? 

Tobak +/- 

Hygiejne 

Kvalitetssikring af apparater 

Patient Information 
mundtlig/skriftlig 

Rykke for  
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Definition Hypertension  

 
Forhøjede værdier ved gentagne målinger med 

mindst 1 til 2 ugers mellemrum.  

 



Diagnostik og kontrol 

 

•Hjemmeblodtryksmåling 

•Døgnblodtryksmåling 

•Fuldautomatisk blodtryksmåling med 3-6 målinger i et roligt 

rum efter 5 minutters hvile og over 5 minutter uden 

tilstedeværelse af sundhedsperson.  

•Klinikblodtryk målt i screenings øjemed kan kun bruges til at 

vurdere, at patienten ikke har hypertension. 
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Forhøjet blodtryk 

•Automatisk uobserveret blodtryk: > 135/85 mmHg 

•Hjemmeblodtryk: > 135/85 mmHg 

•Døgnblodtryk: ≥ 130/80 mm Hg 

• Dagblodtryk: ≥ 135/85 mmHg 

• Natblodtryk: ≥ 120/70 mmHg 

•For 80-årige og ældre: Systolisk dagblodtryk ≥ 145 mmHg (også 
ved hjemmeblodtryk). 

•  
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Natblodtryk 

• Døgnrytmen er karakteriseret ved, at natblodtrykket normalt er 10‐20 % lavere end dagblodtrykket.  
• Omkring 30 % af patienter med kendt hypertension har  ikke det forventede natlige blodtryksfald (non‐dippere).  

• Natblodtrykket er en stærkere risikomarkør end 

dagblodtrykket.  
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Håndleds blodtryksapparater kan ikke anbefales 

 

•De anvendes ofte ikke i hjertehøjde, som de skal.  

•De måler for lave blodtryk ved kolde hænder.  

•Undtagelse  

1) ved store overarme  

2) hvor manchetmåling pa ̊ overarmen er forbundet 

med stort ubehag.  
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Anbefalede manchetstørrelser  

 

•Armomkreds  

•> 35 cm  

•25-35 cm  

•20-25 cm  

 

•Gummiballon  

•15x43 cm (”stor”) 

•12x35 cm (”normal”)  

•9x28 cm (”lille”)  
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Godkendt apparat 

•  
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https://www.dahs.dk/wp-

content/uploads/2021/10/Kontrol-af-

blodtryksapparat-dansk-version.pdf 
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Kvalitetssikring 

• Nogle apparater tillader, at man gør dette selv med et stift 

rør (flaske) som »arm«, og et kviksølvmanometer forbundet 

med apparaturet via et y-rør.  

 

• Andre apparattyper skal indsendes til leverandøren 
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Procedure  

 
•Begge arme måles. Armen med den højeste værdi anvendes til 

fremtidig blodtryksmåling. 

•Personen må ikke have røget de sidste 30 minutter  

•Må ikke tale under målingen. 

•Hos ældre og patienter med diabetes bør blodtrykket også 
måles i stående stilling efter for at afsløre ortostatisk 

blodtryksfald (fald i systolisk tryk på 20 mmHg eller mere). 

•Afslappet skulder med manchetten i hjertehøjde. 
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Gennemsnit af rødt område  

Beregnes automatisk af webpatient 

Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 

Morgen /     -     /     - /     - 

Aften /     - /     - /     - 

Morgen /     - /     - /     - 

Aften /     - /     - /     - 

Morgen /     - /     - /     - 

Aften /     - /     - /     - 
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Hvor mange patienter? 

• Prævalensen i Danmark for hypertension forventes at være 

22%.  

•Heraf 30 procent u-erkendt. 

•Dvs en praksis med 1600 patienter har 117 patienter med 

kendt hypertension 



Ydelse 2151 

•Anvendelsen af ydelsen forudsætter, at lægen/personalet 

instruerer patienten i at anvende det klinisk validerede 

spørgeskema der enten udleveres i klinikken eller sendes 

elektronisk i overensstemmelse med kliniske 

retningslinjer.  

•Hvis ydelse laves 2x117  x 149,19  

•34910 kr   

 



Hvor mange apparater? 

• Hvis alle skal have mindst 1 blodtryksapparat med hjem i 1 uge og vi 
antager de har den 2 uger hver i gennemsnit, så er der brug for 5 
apparater (52 uger-ferie/helligdage   234 gange skal bt udleveres) 

• Hvis patienterne kommer samtidig i perioder måske yderligere 2 stk. 

• Dertil de apparater, der bruges til diabetespatienter uden hypertension 

• Dertil de apparater, der skal bruges til opsporing 

• Og der er altid 1 apparat, der er i udu 

• Skønsmæssigt i alt 10-12 apparater – pris ca 250 kr, holder i ca 2 år. 

• Dvs årlig indtjening 34910 -1250=33660 kr 
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Forløbsplansoversigt 
 

Antal 

patienter  

 

Hvor mange 

med årskontrol 



Webpatient 
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Rationel årsstatus 

Når pt kommer årigt kan det være rationelt at 

 

• Genbestille blodprøver og hjemmeblodtryk – lav patientens 

egen labprofil – husk gemme/ikke hotel 

• Lave advis, hvis pt ikke får ny tid med hjem 

• Minde patienten om at genbestille medicin til næste 

årsstatus 
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Advis og reiterering 

Hvis man ønsker en aktuel bestilling gentaget yderligere, f.eks. 3 gange med 90 dages 

interval, skrives der 3 i reitereringer og 90 i interval (antal dage muligt 1-999). Ved f.eks. 

Fæces x3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage.  

 


